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Die Union Internationale de Radiophonie hat 
in ihrer in Lausanne abgehaltenen General
versammlung (12. Mai 1927), in der alle euro
päischen und viele außereuropäische Sende
stationen vertreten waren, eine Entschließung 
angenommen, die den Gebrauch des Esperanto 
im Radio empfiehlt. Eine eigene Kommission 
wurde beauftragt, die Einzelheiten zu bespre
chen und die Richtlinien festzulegen.

Nach Berichterstattung durch die Kommis
sion hat der Vorstand der Union in seiner 
Sitzung in Como (29. Sept. 27) eine neue Ent
schließung gefaßt:

„ . . . . Mit Rücksicht darauf, daß Esper
anto ein mächtiges Hilfsmittel für die gegen
seitige Verständigung und Annäherung der 
Nationen ist, ladet der Vorstand neuerdings 
die Mitglieder der Union ein, dieser Sprache 
die größte Aufmerksamkeit zu widmen und vor 
allem deren Unterricht in ihren Programmen 
aufrechtzuerhalten. I. E. S.

Langsame Telegramme in Esperanto, ln Ver
folg der allgemeinen Zulassung des Esperanto 
als »offene* Sprache hat die Post- und Tele- 
graphen-Verwaltung der Freien Stadt Danzig 
beschlossen, den Gebrauch des Esperanto 
auch für »langsame* Telegramme zuzulassen. 
Die Zahl der hiefür erlaubten Sprachen ist 
sehr beschränkt. Diese Telegramme, die nur 
für den Überseeverkehr angenommen werden, 
müssen den Vermerk »L. C. O.* tragen. — 
Anreger dieser Entscheidung ist der Groß
kaufmann Erich Geilhorn, österr. Generalkon
sul in Danzig, der auch die österr. Regierung 
bei dem XIX. Esp.-Weltkongreß in Danzig 
offiziell vertreten hat.

Auf dem 8. intern. Gartenbau-Kongreß in 
“Wien (Oktober 1927) sagte Dr. Suringar, 
Wageningen, Holland, daß die Pflanzennamen

des Joint Comitee unmethodisch und daher für 
Internationalisierung nicht geeignet sind. Es 
wäre zu erwägen, ob methodisch gebildete 
Volksnamen in Esperanto international festge
legt werden können.

Der Vizepräsident der Pariser Handels
kammer, Andre Baudel, sprach am 16. No
vember von der Station P. T. T.-Paris über 
einzelne Zweige der Handelskammer und deren 
Schöpfungen (kaufm. Schulen, Gewerbeschulen 
u. dgl.). Unter anderem betonte er, daß die 
Kammer vor längerer Zeit auch einen der 
letzten Fortschritte zur Vereinfachung der Inter
nationalen Beziehungen in Anspruch genommen 
hat: Die Welthilfssprache Esperanto. »Für 
mich selbst und die Handelskammer“, erklärte 
er, „war Esperanto eine wahre Offenbarung.* 
Ferner kündete Herr Baudet an, daß zum 1 
fünften Male ein Esperantokurs von der Pariser 
Station nun beginnt, welcher geleitet wird von 
den Herren Prof. Carl und Dr. Corret.

(La Movado-Paris.)
„Sport und Esperanto sind in unseren Hän- \ 

den zwei machtvolle Mittel, um die Befreiung 
der Völker aus dem kapitalistischen Joche zu < 
beschleunigen,“
C. Geliert, präs. der Socialist. Arbeiter-Sport
internationale. („Der Arbeiter-Esperantist*.)

Die 3. westböhmische Esperantotagung fand 
am 5. und 6. XL v. J. in Karlsbad statt.

Erzbischof Dr. M. Michael Kowalski hat die 
Einführung des Esperanto in die Schulen und 
Institute des Mariaviterordens in ganz Polen 
gestattet. (La Movado-Paris.)

Radio-Odessa bringt jeden Mittwoch Nach
richten über Sowjetrußland in Esperanto.

(Esp. Junularo.)
An den verschiedensten Hochschulen Japans 

laufen Esperantokurse.
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jubileo de homamo.
Kvardekjaran jubileon 
Esperanto festas nun. 
ĉu  la ĝojon au la veon 
Ni prikantu en komun'?

Miloj sekvis ja la vokon 
Juris fideleĉ’ al ĝi 
Ne timante ridon, mokon 
Nur pro pac’ kaj harmonf.

Sed plimulfo restis blinda, 
Stelon ne ekvidis ĝi,
Kaj la verko admirinda 
Por centmiloj — „utopi’“.

Ne ĉagrenu, kara majstro, 
Vidu al alia stel’,
Kiu en la sankta nokto 
Radiis al homar’ en hei’.

Per la kant’ de 1’anĝelaro 
Disaŭdiĝis dia vol’
Tra la landoj ĝis la maro 
AI la homoj plenkonsol’:

„En ĉiel’ al Di’ la gloro, 
Pacon al bonvola koro 
Sur la tuta vasta ter’!“ 
Bensciigo de Traister’.

Kiuj audis tiun vokon,
Kiu sekvis al la stel’,
Kiu venis sanktan lokon, 
Vidis nokton en la hei' ?

Mor t i  devis homiĝinta 
Dia amo en mizer’,
Dia amo, kiu p a c o n  
Volis doni al la ter’.

Mortis h o mo  — sed la v o r t ’ 
Tra la sferoj sonas;
Kvazau nemortebla fort’ 
Gentojn ĝi admonas.

„Esperanto“ tia vorto,
Fina venko via sorto.
Ne ekpensu pri pereo 
ĉ a r  ja am o via kreo.

Christine SiedL

Literatura Konkurso 1928.
1. Traduko de angla proza Litera- 

turajo de 2000 ĝis 3000 vortoj. 1 a 
premio 30 Ŝ; 2 a premio 20 ŝ.

2. Originala poemo E. (dustrofa) 
lau la ritma modelo de „Ho, mia kor’“. 
1 a premio 30 ŝ ; 2 a p. 20 ŝ. (Paro- 
diojn oni ne premios.)

3. Originala artikolo de 1000 ĝis 
2000 vortoj. Premio 20 ŝ.

La kondiĉoj estas: 1. Konkursantoj 
devas alpreni pseüdonimon kaj skribi 
ĝin sur la manuskripton. Ili devas 
skribi la nomon kaj adreson (kune 
kun la pseudonimo) sur apartan folion 
kaj enmeti ĝin en koverton, sigeli ĝin 
kaj skribi la pseüdonimon ekstere. La 
koverton sendu kun la manuskripto.
2. Ĉiu manuskripto fariĝos propraĵo 
de Brita E.-Asocio, kiu rezervas al 
si la rajton pri publikigo de manu- 
skriptoj. 3. La Asocio rezervas al si 
la rajton aŭ ne doni aü dividi iun ajn 
premion. 4. En Konkurso la fideleco 
al la kompleta teksto estas necesega. 
Ĉiu konkursanto devas sendi por 
komparo la originalan presitan tekston 
au kopion. 5. Manuskriptoj kun sur- 
skribo „Literatura Konkurso“ devas 
atingi la Asocion 142, High Holborn, 
London, W. C. 1, antau 31 a marto 1928.

Unu sola traduka lingvo en 
internaciaj kongresoj.

En la kongreso por Nova Edukado 
(Locarno sept. 1927) pro la malhelpo 
de 1’ lingvoj kaj la neceseco de inter- 
nacia helplingvo oni decidis, utiligi 
E.-on kiel solan lingvon por tradukado 
en la proksima kongreso en Kopen
hagen.

La sama decido estas farita por 
Universala Kongreso de Religioj, kiu 
okazos en Haag la 1. aüg. 1928, Intern. 
Kongreso de Pacifista Junularo, oka- 
zonta la 16. aug. 1928 en Ommer, kaj 
Intern. Kongreso de Kristan-Socialistoj,. 
la 1. sept. 1928 en Le Locle. IES.

Aliĝu tuj al XX.
Uzu la aliĝilon kaj informu nin.
Ni intencas aranĝi karavanon!
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Franz Schubert.
De landa lemejinsp. kort.-kons. d-roH. Cütten-

berger.

Wien, Aüstrio, ja la mondo feslas 
la Schubert-Jaron. Lia „jen, jen, alaud’ 
en la aer’..." sonos ĉirkaŭ la mondo 
en multmilvoĉa kanto. Oni komprenos 
tute la majstron de la kanto nur tie, 
kie „Franĉjo“ akceptis la alaudo- 
kanton en siajn orelon kaj koron kaj 
vetkonkure en sian kantadon. La me* 
lodioj de Schubert estas aüstria, 
Wien-a heredajo: la kantanta, son- 
anta, gajecon alportanta, korojn ven- 
kanta kanto el W ien!

La ĉielo metis eminentan talenton 
en la lulilon al la filo de instruisto en 
la Wien*a antauurbo „Lichtental“. Unu 
el la muzikistoj, kiuj instruis la esper- 
igan knabon, deklaris: „Tiun mi ne 
povas instrui, tiu lernis de Dio!“

Kvankam Schubert naskiĝis en la 
malnova Wien, lia karaktero radikas 
en la vilaĝaneco. Ĉiu 
natursopiro de liaj kant- 
aĵoj, ĉu ĝi petolas kun 
la „truto“ en rivereto, ĉu 
ĝi staras revante sub la 
„tilio“, ĉu ĝi rapidas al 
la „bela muelistino“, ĉu 
ĝi serĉas la dolĉan trank- 
vilon de la „nokto“, ĉu 
ĝi leviĝas ĉielen kun la 
„alaudo“ kaj kantas la 
himnon de la „plejpo- 
tenco“ — ĝi estas la 
rememoro al la terpo- 
sedo de 1’ pragepatroj 
kaj ilia feliĉa vivado en 
harmonio kun Dio kaj la 
naturo.

La avo de Schubert 
loĝis estante kamparano 
kaj vilaĝestro en Neudorf 
ĉe Mährisch-Schönberg.
Detie la instruisto Fran- 
cisko Schubert, la patro 
de nia reĝo de 1’ kanto, 
migris en la imperiestran 
urbon. La hejmon de la 
sudetlanda kamparano li

portis en sia koro kaj, kiam li iris al 
la edziĝaltaro en la Wien-a antauurbo, 
lia fianĉino estis germana junulino el 
la bela urbeto Zuckmantel. Al ŝi similis 
ŝia plej glora, la lasta inter ŝiaj dekdu 
infanoj, la 31-an de januaro 1797 nask- 
ita Franĉjo.

La gaja infano ellernis laulude forte- 
pianon kaj preskau ĉiujn muzikinstru- 
mentojn kaj — komponadis. Sed be- 
daurinde la „harmonio“, kiu kuŝis kiel 
sorĉo sur la Schubert-aj melodioj, 
ne regis sammaniere en lia ĉiutaga 
vivo. Malgrau grandega nombro de 
siaj komponaĵoj Schubert ne povis 
atingi sian celon kaj fermis post multaj 
teruraj elreviĝoj siajn okulojn unu jaron 
post la morto de Beethoven, la 19-an 
de novembro 1828. —

La „alaudo“ el Austrio estis fin- 
kantinta......... Trad. F. Stengel.

Schubert komponis: 4 kompletajn, 5 ne- 
komplelajn operojn, 5 operetojn, 2 kanlludojn,

Loĝĉambro de Schubert Def»egnajo de M. v . Öchwind
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1 melodramon, 9 uverlurojn, 5 meskaniojn,
2 „Stabat mater“, 1 grandan „Halleluja“, 
1 okvoĉan himnon, ĉ 600 kantajojn, 9 sim- 
(oniojn, 1 oklelon, 1 kvinteton kaj 12 (15) 
kvartelojn por kordinstrumentoj, la faman tiel- 
nomilan „Trulo“-fortepian-kvinteton. 2 „triojn“, 
5 „duojn“ por forlepiano kaj violono kaj 
multajn fortepianmuzikaĵojn.

Österreichischer Schulbücherverlag, Wien I. 
Schwarzenbergstr. disponigis al ni la klifton 
el sin eldonajo „Franz Schuber!“ de Karl 
Kobald, 1922.

Goethe.
E gm ont .

Unua sceno (rjis sursceniĝo de Egmont) de
la dua akto.

P l a c o  en Bruse l o.
) e 11 e r — lajloro — hazardkuniĝas kun 

ma j s t r o  ĉ a r p e n t i s t a .

Ĉ a r p e n t i s t o .  Cu mi profetis mal* 
träfe? Ne pasis pli ol scmajno de 
kiam mi en la gildejo diris, ke gravaj 
tumultoj okazos.

J. Ĉu en vero oni do elrabis en 
Flandrujo la prcĝejojn?

Ĉ. Eĉ tute detruis preĝejojn kaj 
kapelojn. Nenion ili postrestigis krom 
kvar nudigitaj muregoj. Tiu kanajlaro 
ja fiigas nian bonaferon! Prefere ni 
estu persiste protestintaj ĉe la regent- 
ino koncerne nian rajtaron, — sciu: 
persiste, tarnen lojale. Sed kunvenante 
kaj plendante post tiaj okazajoj ni 
riskas ŝajni kunkulpuloj de la ribel- 
antoj.

J. Ĉi-kaze kompreneble ĉiu pensas: 
kial estu antaŭenema ĝuste mia nazo? 
Aii ĉu multe distancas de la nazo ĝis 
la kolo?

Ĉ. Min tuj kaptas korpremo, kiam 
la fiarego ektumultas, nome la popol- 
aĉo malhavanta ian perdeblajon. Pre- 
tekste ili ja aspiras la samon, pri kio 
temas por ni; kaj tial pro ili mizeriĝas 
la lando.

( Soes t  — butikisto — aliĝas.)
0%

Soes t .  Bonan tagon, sinjoroj! Cu vi 
havas novaĵojn? Ĉu la diro veriĝas, 
ke la ikonoklastado rektvoje ekmarŝis 
ĉi tien al ni?

Ĉ. ĉi*loke ili ne kuraĝu tuŝi ion ajn.

S. Por aĉeti tabakon soldato eniris 
ĉe mi; lin mi intervjuis. Ĉi*foje ĉe la 
regentino — kiom ajn ŝi estas brava 
kaj prudenta — perdis la egalanimecon. 
Kaj certe la aferstato kriziĝis, ĉar ŝi 
rapidis bari sin malantaü sia gardist- 
aro, kiu plennombre okupis la kastelon. 
Famaŭdiĝas krome, ke ŝi fuĝece estas 
forlasema la urbon.

Ĉ. Tia ŝi ne estu! Ĉar ŝia ĉi-restado 
nin ŝirmas kcij inverse ni povas havigi 
al ŝi pli da sekuro ol ŝi trovas helpe 
de siaj tondbarbuloj. Kaj se ŝi sukcesus 
eĉ savi nedifektitaj niajn rajtojn kaj 
privilegiojn, ho, tiam ni sin ja kares* 
kultus.

( S a p f a r i s t o  aliĝas.)
S a p f a r i s t o .  Aĉaj okazajoj, fiaj 

okazajoj! La afero komplikiĝas kaj 
iras fiaskiĝi. — Klopodu ĉiuj vi resti 
malbruemaj, ke oni ne traktu vin lau* 
ribelule.

S. Ho, jen la arbitracio de la sepopo 
da Grekaj saĝuloj.

Sf. Ekzistas ja multaj, kiuj simpatias 
— sekrete — kun la Kalvinanoj kaj 
kiuj blasfemas kontraü la episkopoj 
eĉ ne timrespektante la reĝan moŝt* 
ulon mem. Sed fidela regato, katoliko 
ĝisosta — (lom post iom ariĝas ĉiaj 
popolanoj aŭskultantaj).

( Vans en  — skribisto — aliĝas.)
Va n s e n .  Saluton elkoran, sinjoroj! 

C uä io nova?
Ĉ. Ne ekrilatu al tiu homo; fiulo li!A
J. Cu li ne kopiadas en la kance* 

lario de doktoro Wiets?
Ĉ. Li havis multiun mastron. Ko* 

mence li estis skribisto kaj post kiam 
unu patrono post la alia lin pele mal- 
dungis — kaüze de liaj friponajoj —, 
li fuŝnotariadas kaj fiadvokatadas, sed 
ĉefe li brandtrinkadas. (Grupope ariĝas 
pli da gapuloj.)

V. Vi ja kolektiĝas kun kapoj inter- 
alŝovitaj. Jes, la okazajoj valoras la 
diskutadon.

S. Mi samopinias.
V. Ĉi-momente, se kelkiu ekkuraĝus 

kaj alia inteligentus, kredu min, ĉi- 
momente ni sukcesus krakrompi la 
hispanan katenon.
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S. Vi ĉesu paroli tiamaniere, sinjoro. 
Ni ĵurligis nin al la reĝo.

V. Nek malpli la reĝo al ni. Ne 
forgesu tion!

J. Vere trafega respondo! Kiel vi 
iuĝas ?

Kelkaj .  Ni audu lin, li estas sperta 
kaj ruza.

V. Havis mi maljunan palronon, kiu 
kolektkonservadis pergamenojn kaj 
skribaĵojn pri praiamaj fondaĵoj, kon* 
Iraktoj kaj dokumentoj; ne malpli li 
ŝatis maloftajn librojn. En unu el iii 
oni povis legi tutan nian konslitucion: 
nome, ke ni Nederlandanoj estis regalaj 
en komenco de mulfopaj princoj, su- 
verenantaj — nolu bone — ne alie 
ol lau la tradicia leĝaro, privilegiaro 
kaj kutimaro; plue, ke niaj antauuloj 
ja respektis la estron regantan laurajle; 
sed ke ili ne hezitis obstiniĝi, se li 
fariĝis pretendema. Tiukaze la repre- 
zentantaro energie intervenadis; ĉar 
eĉ la plej malgranda el la provincoj 
posedis sian reprezentadon, sciu sian 
deputitaron.

Ĉ. Ĉesigu tiajn diraĉojn! Ĉi ĉion 
oni ja de longe jam scias. Kaj sen 
tio ĉiu burĝo bonmaniera estas sperta 
pri la konstitucio tiom, kiom li bezonas.

J. Lasu lin paroli; oni do ne rifuzu 
plian informiĝon.

S. Pravel
Kel kaj .  Rakontu, plurakontu! Simil- 

aĵojn niaspeculo ne aŭdas ĉiutage.
V. Estas burĝarmaniero vivadi apatie. 

Samkiel vi kutimakceptadas de la patro 
la metion, samtiel vi toleras, ke la re* 
gistaro agu kaj igu tutlaŭplaĉe. Aŭ ĉu 
penindas al vi gardatenti tradicion, 
historion, reĝan prerogativemon ? Kaj 
pro tiu preterlasaĉo jen ke la Hispanoj 
betete ruzete vin enretigis.

S. Kiu pensas pri tiajoj, se oni devas 
perlaboradi pene la ĉiutagan vivtenon?

J. Diablo! Pro kio neniu ĝustatempe 
sin levas por heroldi ilin?

V. Jen mi heroldas. La reĝo en 
Hispanujo, ekposedinte la provincaron 
bonŝance, nepre ne rajtas regadi kaj 
administradi alimaniere ol la princoj,

kiuj iam estris ilin unuopc. Ĉu vi 
komprenas ?

J. Pliklarigu!
V. Klaraĵo suneca! Ĉu ne evident* 

iĝas, ke vi havas plenan rajton esti 
juĝataj lau la proceduro de viaj res- 
pektivaj provinclcĝaroj ? Au ĉu ne?

Burĝo.  Vere!
V. Kaj ĉu la Bruselano ne havas 

alian leĝaron ol la Antverpenano? Kaj 
la Antverpenano alian ol la Gentano? 
Au ĉu ne?

Al i a  bur ĝo .  Verajo certa.
V. Sed persistante pri via apatio 

vi baldau spertos kiamaniere oni scios 
vin trakti. Fi do! Kion nek Karel, Ku- 
raĝulo, nek Frederik, Militislo, sukcesis 
trudatingi, nek eĉ la kvina Karel, tion 
hodiaötempe Felipe faras helpe de ino.

S. Vere, verege! La iamaj princoj 
jam provadis tiajn uzurparogojn.

V. Evidente! — Sed niaj prauloj 
estis singardatentaj. Kiam ajn ili ek- 
konfliktis kun iu despotulo, ili ne 
hezitis forkapti de li la filon kaj hered* 
onton, kiun ili retenadis kaj ne liberigis 
krom kompense je la plej eble profil* 
igaj kondiĉoj. Ho, la prapatroj estis 
viroj sciantaj sian avantaĝon, sciant- 
aj kiamaniere agi kaj traktadi. Jes, al 
ili ne mankis la vireco. Kaj jen kial 
niaj privilegioj esliĝis tiom precizaj 
kaj niaj rajtoj tiom garantiataj.

Sf. Pri kiuj rajtoj vi parolas?
P o p o l a n a r o .  Pri niaj rajtoj, pri 

niaj privilegioj. Plurakontu do pri ili!
V. Inter ĉiuj provincoj precipe ne 

Brabandanoj estas dotitaj plej abunde 
je privilegioj. Mi ja legis la tutaĵon. 

S. Nu?
J. Do!
Burĝo.  Aŭdigu!
V. Estas skribite unue: la duko de 

Brabandlando estu al ni bona kaj 
fidela estro.

S. Bona! Ĉu lauvorte fiel?*
J. Cu verajo, ke tekstas: ,fidela'?
V. Kiel dirite. Li estas promesde* 

vigita al ni, same kiel ni al li. — Due: 
li ne praktiku iun ajn perfortajon au 
arbitrajon, nek intencu, nek estu per- 
mesema tiajn, iel.
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J. Bonege! Ne praktiki.
S. Nek intenci.
Alia.  Nek eĉ esti permesema. Jen 

la ĉefaĵo. Eĉ ne permesi, iel.
V. Eksplicite!
J. Havigu al ni la libron!
Burĝo.  Jes, prave; ni ĝin bezon- 

egas.
Al iaj .  La libron, la libron!
Al iulo.  Ke ni iru al la regenlino 

atenlige montri ĝin.
lu. Kaj la rolon de parolanto havu 

vi, sinjoro doktoro.
Sf. Dio, kiaj naivuloj ili!
Al iaj .  Daurigu la ellibran citadon!
Sf. Se li pludiros eĉ nur vorton, mi 

ĝisgorĝe marŝigos lian denlaron.
P o p o l a n o j .  Ta, ta! Sciu, ke ni ne 

preterlasos atendi, ĉu vi riskos eĉ nur 
tuŝeti fiaudace al li. Nenicl ĉesigu 
paroli pri la privilegioj; ĉu ni eble 
posedas pli da ili?

V. Kelkspecajn tre bonajn, tre aktu- 
alajn. Ekzcmple: la landestro ne pli- 
bonigu nek plimultigu la pastraron, 
se ne havante la konsenton nobelaran 
kaj dcputitaran. Vi priatenlu tion! Same 
ke li neniel aliigu la popolreprezent- 
adon.

S. Ĉu en vero estas fiel?
V. Mi estas preta montri al vi la 

konceman dekreton publikigitan antaü 
du- au tricent jaroj.

Bur ĝo.  Kaj spite ni toleras la ĵus- 
ajn episkopojn! La nobelaro devas 
nin sirmi, ni ekbatalu!

Aliaj .  Kiurajte do ni havas la in- 
kvizicion ?

V. Pro via kulpo solsole!
Mul t aj .  Egmont intervenu kaj 

Oranje! Ili zorgu pri nia bono!
V. Rigardu viajn samgentanojn en 

Flandrujo! Ili jam komencis la savigan 
farotaĵon!

Sf. Ho, vi hundaĉo! (Li batas lin.)
Al i aj  (kontrauas la sapfariston kri- 

ante). Ĉu vi estas fi-Hispano?
lu. Kio tio? Ĉu vi kuraĝas trakti 

fiel honestulon?
Alia.  Kaj instruitulon? (Oni ek- 

atakas la sapfariston.)
Ĉ. ĉesigu do, pro Dio! (Ankaü aliaj

komencas partopreni la interbatadon.) 
Kiucele tio, burĝoj?

(Buboj fajfas kaj ŝtonĵetas, eĉ instigas 
hundojn, urbanoj gapstaras, plebejanoj 
alkuras, iuj promenas indiferente, iuj 
petolas, tumultetas kaj hurakrias.)

Oni .  Liberecon kaj privilegiojn! 
Privilegiojn kaj liberecon!

Tradukis d-ro K. Cron.

Polica direktoro de Salzburg pri E.
S-ro prof. d-ro Christaneil havis la 

afablecon interviui por AE. la polican 
direktoron kort.-kons. d-ron Friedrich 
Steinhäusel pri E. La direktoro montris 
sian ĝojon pri tio kaj diris laüvorte 
en germana lingvo:

„Laü mia opinio Esperanto estas tre grava 
por la polica servado, precipe en la fremdul- 
trafika urbo Salzburg. Dejorantaj policanoj 
ofte estas petataj pri informoj per tre di* 
versaj lingvoj. Por plenumi la dezirojn de la 
alilandaj gastoj estus necese, ke granda parto 
de la policanoj okupu sin serioze pri lernado 
de diversaj naciaj lingvoj. Sed tio estas nepre 
ne plenumebla postulo. Ĉar nun Esperanto 
monlriĝis kiel facile lernebla kaj por la prak- 
tika uzo plene kontentiga helplingvo, mi 
opinias, ke la plej bona solvo estos, ke unue 
la policanoj lernu ĝin. Inter niaj subuloj estas 
jam kvar, kiuj ĝin plene estras. Dum la sezono 
ili estos starigataj en punktoj de ĉefa fremd- 
ultrafiko kaj estos ekkoneblaj per speciala 
insigno. La vojaĝantoj spertos, ke ili pere de 
Esperanto povas ricevi tidindajn informojn 
kaj tiel iom post iom vojaĝonloj lernos kaj 
uzos ĝin. Dume ĝin lernos ankaü la aliaj 
policistoj Jen simpla rimedo por generala 
plifaciligo de la trafiko kun diversnaciaj vojaĝ- 
antoj- Esperanto estu la interkomprenilo de 
ĉiuj nacioj !"

La dek devoj de la esperantisto.
1. Bone sciu la lingvon, traktu ĝin 

kun respekto kaj lasu la versfaradon 
al poetoj.

2. Esp.-on uzu parolante, studu le- 
gantc kaj ne fuŝu skribante.

3. La plibonigistoj diskutu; vi Fun
damenton sekvu kaj fidela restu.

4. Propagandu ĉiam, ne ĉie; klar- 
igu, ne prediku; rakontu faktojn, ne 
esperojn.

5. Kion vi povas lemi nur en unu 
semajno, ne instruu en unu horo; el
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majgravaĵoj ne faru regulon kaj el la 
regulo ne faru malgravaĵojn.

6. Verkante en Esp. ne kredu inter* 
esa, kion nacilingve neniu legus; ne 
imagu, ke preseraroj plibeligas libron, 
ne malesperu, se mankas aĉetantoj.

7. Al grupo aliĝu; la kunvenon vizitu; 
Esperanton parolu.

8. Atentu, ke intemacia lingvo vivos 
nur per uzado; memoru, ke tial inter- 
nacia organizo estas necesa; senlace 
varbu por U. E. A.

9. Legu gazeton, por ke vi konu 
novajn faktojn; abonu vian landan 
gazeton, por ke ĝi povu ekzisti, ĉar 
ĝi forte subtenas la E.-movadon de 
via lando; kunlaboru, por ke ĝi estu 
interesa.

10. Por Esp. kiel movado agu; por 
ĝi kiel realaĵo pagu kaj kiel altan
idealon konservu ĝin en via koro.

(Lau Amerika Esp.-isto.)

Esperanto kaj Faŝista Partio.
La Faŝista Instituto de Kulturo en 

Brescia, kies prezidanto estas Aügusto 
Turati, ĝen. sekr. de la Faŝista Partio, 
enkondukos E.-on en la baldau komen- 
cota kursaro pri lingvoj.

La kurson gvidos la prez. de la E.- 
grupo en Brescia, s-ano G. Facchi.

(L’Araldo Esp. isla.)

Hnngara Ileroldo.
La hungaraj samideanoj eldonis k’omence 

de I’ nova jaro la unuan numeron de „Hun- 
gara Heroldo“, Budapest, X. Pongräc-ut 17. 
XIV. 71.

Ni köre salulas la novan revuon de niaj 
najbaroj kaj deziras al ĝi bonan sukceson.

Por A. E.-D.
Bernfeld, ĝen -sekr. Steiner, prez.

E. en Paraevajo.
En la ĉefurbo Asuncion estis fondita 

„Paragvaja Esp.-Ligo“. (Argentina E.*isto.)

La Etnlo.
La nova jaro alporlis por la etuloj inler 

la esp.-istoj agrablan surprizon — propran, 
bele ilustritan, monatan gazeieton por gekna- 
boj, 4 paĝa, „La Elulo*.

jarabono fr. fr. 4*—. Favora prezo je mendo 
de 25 aü pli. Red. 55, Rue de Vaugirard, 
Paris VI.

Sentenco (Schiller).
• * *

Ĉiam aspiru la tuton kaj, se vi ne povas
fariĝi mem tuto — 

Vi kiel membro servanta vin en la
tuton enigu!

E.-igis Jos. Brückl

Sinceran kondolencon
al prof. Delfi Dalmau Janer, prez. de 
Kataluna E.-Federacio, kies patro mor
tis la 9. nov. Steiner, prez. de A. E. D.

Esperanto sur tombejo.
Kiel esperantismo enpenetris nian 

popolon pruvas sekvanta surskribo, 
troviĝante sur ŝtono en la tombejo 
Korneuburg:

„Jen ripozas
f-ino Anna Berthold, nask. 23. marto 1861,

mort. 5. jan. 1900
s-ino Elisabeth Berthold, nask. 4. okt. 1828,

mort. 13. junio 1^12.
Ripozu en paco!“

AUSTRIA ESPERANTO- 
DELEGITARO

B is& m berf?  b e i W i e n  2 4 8 .

Al la grupoj kaj izoluloj!
En la estrarkunsido (21. XII. 1927) lau 

propono de I’ prez. ĉefinsp. Steiner 
oni decidis fari pli firman kontakton 
inter la grupoj kaj izoluloj en Wien kaj 
en la liglandoj kun la centro (AED.).

Sekve ni turnas nin al vi kun la 
peto je ega kunlaboro, unue per pre- 
ciza alsendo de raportoj pri ĉiuj oka- 
zintaĵoj ĝis la 1. de ĉiu monato kaj 
due per konsiloj kaj proponoj. Gravajn 
aferojn oni raportu tuj!

Ni publikigos la iom gravajn aferojn 
en nia oficiala organo kaj sendos 
raportojn pri ili al „Esperanto-Geneve“ 
kaj „Heroldo“ pro publikigo. Vi per 
tio ŝparos monon kaj ni ricevos krome 
la materialon por estonta verkado de 
historio pri la E.-movado en Austrio.

Sendu al ni adresaron de al vi 
konataj esp.-istoj pro statistika kampo 
kaj pro kolektado de ĉiuj en firma 
organizo!
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Izoluloj fondu grupetojn! 5 homoj 
en loko sufiĉas! Skribu al ni postu- 
lante statutojn.

ĉiujn skribaĵojn oni sendu nur al Bisam
berg 248.
Por AED.: Steiner, prez., Bernfeld, ĝen. sekr.

Granda Zamenhof-Festo.
Esp.-Organizo de la Ofichavantoj de 

Urbo Wien aranĝis en la festsalon- 
ego de la urba domo Wien, IV., 
Schäfferg. 3, grandiozan festkunvenon 
okaze de 1’ naskiĝtago de nia kara 
majslro.

En la salonego eslis ĉiu loko jam 
okupita, kiam prez. de „Ofichavantoj“ 
dir. Feder malfermis la kunvenon per 
belaj salutvortoj. Sekvis deklamo de 
s-ro Straschnow kaj poste bonega 
parolado pri Zamenhof de la malnova 
aöstria pioniro d-ro Sös. La festparol- 
adon faris en konate lerta maniero 
prof. d-ro Jokl kaj kiel ĉiam sukcesis, 
allogi kaj interesi la audantaron. 
„Ligokanto“ de W. A. Mozart estis 
kantita de junularo ĥoro de KEJU sub 
direkto de dir. Stengel. Poste prez. 
Feder salutis la ĵus alvenintan sam- 
ideanon öalkanyi kun edzino el Buda
pest. Prez. de AED. ĉefinspcktoro 
Steiner salutis la gastojn en la nomo 
de la austria esperantistaro. S-ro Bal- 
kanyi faris poste paroladon, en kiu 
li alludis la bonajn interrilatojn inter 
ambau landoj. La fondinto de la grupo 
s-ro Rechn.-Rat Frey dankis al la 
gasto. Sekvis deklamoj de s-ro Strasch
now kaj de f-inoj Boreŝ kaj Tilar. Fine 
la E.-himno de 1’ sama horo.

La belegan aranĝon finigis „familia 
rondo“ en najbara gastejo, kie grand- 
nombro da festpartoprenintoj kunrestis 
pli longan tempon en agrabla amuzo.

Aivoko al la instruistoj!
El letero de nia fervoro s-ano fak- 

instruisto Jungschaffer en Ried: „ . . .  
oni povas atingi gravajn sukcesojn 
per instruado en la lernejoj. Sed ob- 
stinas gravaj baroj, la multaj antaü- 
juĝoj de la publiko pri la mondlingvo 
ĝenerale kaj antau ĉio la manko de

E.-scipovantaj instruistoj; pro tio oni 
devus traktadi la instruistaron per 
gazetartikoloj, varbfolioj ktp., por ke 
ĝi interesiĝu pri E. kaj lernu ĝin. Sole 
tion „A. E.“ kompreneble ne povas 
fari, sed mi tute ne komprenas, kial 
niaj instruistoj-samideanoj „ s e n l a c e “ 
silentadas, ne aperiginte unu vorton 
en la porinstruistaj fakgazetoj pri la 
valoro de E. por la lernejo. Speciale 
en Wien estas jam ĝojige granda 
areto da gekolegoj, instruantaj jam 
pli malpli longe E.-on, sed oni ankorau 
nenion sciiĝis pii la instrusukcesoj, 
pri la interesega infankorespondado 
ktp. — aferoj, pri kiuj interesiĝus certe 
ankau neesperantistaj gekolegoj.

Estas certo necesege, ke alvoku nia 
kompetente gazeto „A. E.“ la austrian 
E.-instruistaron je kleriga publikiga 
laboro en la diversaj fakgazetoj. Mi 
jam estas verkinta artikolon en „Pädag. 
Warte“, dissendis varbfoliojn kaj nun 
provos aperigi regulan E.-angulon en 
„Pädag. W arte___Via Jungschaffer.“

Ni volonle publikigas la leteron certe in- 
teresan. Ni ĝojus, se multaj s-anoj samagos, 
kiel la inicianto faris, kaj sendos al ni la 
koncernajn eltranĉojn. Ni petas, ke la verk- 
antoj de la artikoloj menciu en tiuj, ke la 
oficiala E.-gazeto Austria Esperantisto, Korneu- 
burg, volonte estas preta, sendi al ĉiu senpage 
provnumeron kun germana traduko (kongres- 
numero!) kaj doni informojn kontraü alsendo 
de respondkarto. Red.

Kla^reiifart. En princepiskopa seminario, 
Marianum, d-ro Hohenwarter gvidas kurson 
kun 12 studentoj.

Wien: En „Kath. Lehrerbildungsanstalt, 
XVIII., Semperstr. 45“ gvidas dir. Stengel 
kurson kun 30 lernantoj. — Kur so kun kalo- 
likaj gejunuloj okazas en paroheja domo en 
Alt-Ottakring, XVI., gvid. ekspoŝtdirektoro 
Schiebl. — öen. kunveno de „Kat. Fnuiĝo 
Esp.“  la 29. I. je la 4 h. en Volksbundsaal,
VIII., Piaristeng. 43.
Esp. Gottesdienst 19. Feb. 1928, 10 I  hr vorm.

Wien, I., Minoritenkirche.
Med.-Rat d-ro Weinbrenner en Langenzers- 

dorf, kiu fervore partoprenis E.-kurson en 
Bisamberg, subite mortis la 5. januaro.

Sinceran kondolencon al la familio. s * v * 11

Leterkesto.
L. M. en Kl. Kiun gazeton vi abonu ? Unua- 

vice la organon de via 1 a n d a organizo: „ A. E.“ 
(S 4.80). Pri la int. movado informas ties ofi-
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ciala org. .Esp.-Geneve“ (12.50) aü semajna 
gazeto .Heroldo de E.“ (22*—). Klasbatale
orientitaj e.-istoj grupiĝas ĉirkaŭ Sennaciulo.

S-ano Albert Mair, verkinto de .Vienaj 
legendoj“ loĝas nun en Innsbruck, Grenzstr. 4.

Kunlaborantoj bonvolu sendi mallongajn 
ariikolojn (originale verkilajn aü Iradukitajn) 
pri la plej diversaj temoj generale interesaj, 
ankaŭ kun kliŝoj

Rimarkindaj Preaaĵoj.

Th. ('art. Pri landnomoj. La sistemo de 
d-ro Zamenhof, sekvata de rimarkoj pri la 
propraj nomoj en E. kaj ilia Iransskribo.

Kolekto de la Akademio.
La broŝurelo pledas por la .ujo“-finajo 

kontraü-.io“ ĉe landnomoj, prezenlas kom- 
pletan lision de landoj de la mainova kaj 
nova mondoj kaj en sia dua parlo valorajn 
indikoju pri la transskribo de 1’ propraj nomoj 
en E generale.
Ellersiek 6c Borel-Berlin s

Konsilnj pri Iligieno de K. Stolle. Trad 
J. Borei. E. B. I. n-ro 17. KM --40.

Higieno estas doktrino pri deteno de tnal- 
sanoj kaj evito de epidemioj. En ĉi tiu senco 
la enhavo de la libreto ne estas konfornm al 
eia titolo, ĉar ĝi pritraktas krom kelkaj hi- 
gienaj konsiloj nnkaü kuracadmetodojn de di
versaj malsanoj kaj sintenadon okaze de akci- 
dentoj. Tarnen la libreto estas tre satinda 
konsilanto por laikoj. Sed ĝi ne estu misuzatn 
por »pari la ĝustateinpan alvokadon de faka 
kuracieto.

Nur la titolo de la lasta ĉapitro .krampfaj 
krizoj'“ ne plaĉas al mi. La vorto .krampfo“ 
(eĉ pli bone „kr&mfo“) rek estas taüga nek 
bela. Ni havas por la divert-aj t'azoj la esprimojn : 
spasmo, konvulsio, koliko ktp. Ni ne tro neo 
logismu! Sös.
„Esperantista Yoco“. Jaslo (Pollando):

Penseroj. Dua kajero, kompilis kaj tra* 
duk is Salo Grenkamp-Kornfeld. Prezo: 0*40 
sv. Fr.

Same bonstila, sed pli ampleksa broŝuro 
ol la unua kajero, kiun rekomendis .Esper
antista Literatura Asocio“. Citaĵoj el verkaro 
de famuloj pri la samaj temoj de I’ unua 
kajero. (Edukado, Laboro, Bonslalo kaj Mal- 
bonstato, Edzeco ktp.) Krome inleresas citajoj 
de kompetentuloj pri Esperantismo. El ĉi tiu 
ĉapitro oni povos ĉerpi motojn por paroladoj 
aü artikoloj.

Mi bedaŭras, ke ambaŭ broŝuretoj nepre 
kompletigantaj unu la alian ne estas sam- 
formataj. Povas esti, ke nova eldono de 1’ 
unua (aperinta ĉe Oskar Ziegler, Marklred- 
witz, Bavarujo) en la alia eldonejo ebligos 
kunbindadon de tiuj ĝemeloj. D-ro Blaas.

Hirt & Solin-Leipzig:
Esperanto nach dem Fundamento von 

Dr. Zamenhof unter Auswertung des deutschen 
Sprachgutes, K eines Lehrbuch, auch für den 
Selbstunterricht von Arthur De g e n ;  16. bis 
20. Tausend; Vollsl. Neubearbeitung; 1927; 
48 pĝ.; 19*5; 13cm; kartonita; prezo: Ŝ 1*35.

La atingita dudeka milo de „Malgranda 
Degen“ pli pruvas ĝian konatan valoron ol 
multaj vortoj. Tarnen la tute nova aranĝo 
pravigos kelkajn rimarkigojn. La instrusperta 
aütoro Iraktas la Zamenhof-an lingvan materion 
laü travivajoj de juna kontoristo en tri inter- 
rilatantaj libro partoj, kiujn antaŭas unu paĝo 
pri ortografio kaj prononco: la parto enhavas 
29 legajojn en 12 afergrupoj sur 14 pĝ. linier 
ili estas 17 dialogoj!); 11 a p. prezenlas klarig- 
ojn kaj ekzercojn, lila p. tradukek/ercojn el 
la germana, laŭ la sama grupordo. ĉiuj frazoj 
estas ĉerpitaj el la lingvo ĉiutaga. Laciĝo 
estas preskaŭ neebla: frazoj simplaj, c'apitroj 
malgrandaj (mezmezure 20 linioj), interŝanĝiĝo 
de multaj diversaj ideoj, rapida progresado 
baze de facilaj progresetoj. En la unua parlo 
fraztradukon anstalaŭas aparta aranĝo: Marĝen- 
forme troviĝas apud la legajoj, numeritaj same 
kiel en la tekslo, novaj vortoj germanlingve. 
Tiel ĉio tuj estas facile komprenebla, tarnen 
la unueco de I’ E.-teksto konservita: Lernanto 
pason post paŝo evitos la germanajon, despli 
ĉar lies preso estas tre malgranda. Tabeioj 
pri atiksoj, prepozicioj, konjunkcioj kaj la 
Z.-a faciligas resumon. — La nomo Hirt igas 
nebezona rimarkigon, ke la eksterajo estas 
plaĉa, kovrajo rezista, formato manpraktika. 
Ne genas preseraroj, nek alta prezo. La zorge 
refarita libro garantias certan sukceson ankaü 
kun multo da lernantoj.

Walter Smi tal -Wien.
llispana E.-Bibliotheko, Madrid:

Ita jnnaj fraülinoj kaj Korneliino de
Cervantes, trad. de Mangada Rosenörn. Prezo: 
1*75 sv. Fr. (aü 3 respondkuponoj).

Komencas .Hispana Esperanto-Biblioteko“, 
kies unua numero prezentas du novelojn .el 
la bonekzemplaj“ de 1’ fame konata aütoro de 
.Don Kiŝolo de Manĉujo“. Scenoj el la kavalir- 
eca vivado mezepoka. Amindumo kaj forlogo, 
fraülinoj belaj, intrigo kaj edziĝoj. Romantik- 
emulo trovos abundon je okazajoj. Tarnen 
Cervantes skribas ne banale, sed kvazaü 
avertante per humora mokado.

Ni gratulu la hispanojn, ke ili intencas 
enviciĝi en la^popolojn, kiuj literature uzadas 
Esperanion. Gis nun ni da .hispanajoj“ ne 
havas multon. Domaĝe, ke nia jam bone ko- 
nala tradukinto tro fidele konservadas formon 
kaj stilon de T originalo. Longegaj frazoj, 
relative kaj konjunkcie interligitaj, ofte nur 
penpene komprenebiaj. Kelkfoje prepozicioj 
estas uzataj malĝuste. Ekz .Li apogis du 
seĝojn al la pordo, lau oni povis poste ver- 
ŝajne kredi.“ Tiaj strangajoj malfaciligas la 
iegadon. Internacieco estu preferinda al tro-
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fidelo imitanta la stilon de la originale). Ĉarmo 
fremdlingva vibranta en Esperanto ailogas 
(komparu „Kataluna Anlologio“), sed periorto 
al nia lingvo ofendas. Dua eldono plivalorigu 
la tradukon. Ne sama tro pedanta tradukarto 
fatale malhelpu disvasliĝon de verkoj de niaj 
entuziasmaj samideanoj hispanaj.

D-ro Blaas.
Kmt. Mosse-Berltn:

La homa lingvo de W. E. Co l l i n s on ,
M. A., Ph. D., L. K., prof. de germ. lingvo k. 
hon. docento de lingvoscienco en univ. de 
Liverpool; Berlin, 1927, Bibi. Tutm. n-roj 18 
ĝis 19; 96 pĝ., prezo: Rm. 1*-.

(Telegramo anslatau recenzo.) Brila feno- 
meno: Tula scienco en 4 horoj. Popularigo 
modela: ö e n e r a l e  i n t e r e s a ,  klara kaj
riĉa, neniel seka. Aranĝo originaleca. Enhavo: 
Naluro de la lingvo; skizo de fonetiko; beslaj 
krioj, infana lingvo, lingvaj sanĝoj, disiĝo kaj 
unuiĝo, fremdaj influoj; lingvo — karakterizilo 
de parolanto; klasifiko de la lingvoj; Biblio
graf io. Konstante rilatigo al Esperanto. Verko 
vere kleriga: instigas al piua studado, prezentas 
por ĝi soiidan fundamenton. Formato poŝa. 
Preso klara. eraroj malmultaj. Prezo — ridinda. 
Kiu deziro reslas ? Ke ankaü vi studu Coliinson!

Smi'al-Wien.
tSennacieca Asoclo Tutm.•Paris.

Je In nomo de Dfo. Filozofi-lirikaj frag- 
menloj de E. l zgur .  Kun portreto de la 
aütoro kaj multaj ilustrajoj. Prz.: Rm. 2’—.

Ni enrigardas en la 214 paĝan libron kaj 
vidas, ke ĝi konsistas el multaj prozoformaj 
eapitroj, kompilitaj en kvin cikloj. Ni komencas 
legi la libron kaj baldaŭ ni konstatas, ke ĉi 
tiuj maliongaj ĉapitroj entenas profundsent- 
emajn pensojn de fantaziriĉa poeto. Sed ĉi 
tiu sentemo ne estas pure lirika sentimenteleco, 
ĝi bazas efeklive sur vera vivofilozofio. La 
tuta materio de la eminente verko estas preskaü 
ĝis la fino ĉerpita el la reala vivo. La aütoro 
estas proletaro, radikaia socialisto, komunisto 
en senco plej ideale. Per poezie bildoriĉaj 
vortoj kaj sentencoj li pentras amaü la okuloj 
de la leganto la tutan surteran mizeron de 
la homa societo, aludanle al okazajoj kaj 
fenomenoj historiaj kaj aktualaj. La tuta homa 
societo, ĉu la reganta kaj la aliajn subprem* 
anta, ĉu la subpremata klaso, vivas kaj agas 
lau lzgur tute sensence, senpripense nur por 
servi per siaj agoj al la ĉion pereiganta morto. 
Mizero de la granda amaso, diboĉado de 
riĉuloj, alkoholo, malsanoj, milito, hombuĉado, 
stulta malklereco ktp. ĉio, ĉio servas nur al 
la morto. La aütoro venas fine al la konkludo, 
ke per renverso de la nuna socia ordo, per 
evoluo de la scienco, de I’ ĝenerala klereco, 
de sanitara medicino, hygieno kaj eügeniko. 
kiel ankaü per liberiĝo de la sklavigitaj klasoj, 
per racia ekspluato kaj eluzo de teknikaj pro- 
gresoj kaj kosmaj fortoj la homaro alingos 
en estonto ne nur la idean eü spiritan, sed 
eĉ korpan senmortecon. ĉ i  tiu ideo ŝajnas

esti utopia. Sed kiu povas rigardi en la 
estonton? Kiu scias, ĉu la homa raso iom 
post iom, post multaj jarmiloj ne evoluiĝos 
al pli alte, por ni ne imagebla spirita kaj 
biologia rango. Kaj tiam la aütoron lzgur, 
kiun nuntempe oni taksas kiel fantaston, oni 
gloros kiel profeton. Ni vivas en la estanto. 
Tarnen kun granda inlereso legu ĉiu la rimark- 
indan verkon, el kiu oni povas multon lerni, 
eĉ se oni estas kontrauulo de la radikaia 
vivpercepto de la aütoro.

La stilo de la libro estas perfekia, nur 
kelkfoje iom tro peza, sed certe ankaü ori- 
gina. Ankaü en ĝi ni kritikas ĉefe la uzon de 
*ĉi“ antaŭ substantivoj. La vorto „aliu“ ne 
estas korekta. (Vidu ankaü la rimarkon de 
Funken - Koblenz, pri: Aliam, alies ktp. en 
Heroldo de Esperanto no 5, 1927. Libera 
tribuno.) D-ro Sös.
Aliaj:

Julio Baghi, Pilgrimo, poemaro — propra 
eldono.

luj aserias, kaj inter ili eĉ esperanlistoj 
mem, ke nia lingvo ne tafigas por la poezio. 
AI la neesperantistoj mi ne volas trudi la 
malan opinion, estus ja vana klopodo, sed 
ankaü la samideanojn mi ne intencas kon- 
vinki per argumentoj, nur doni bonan konsilon 
al ili mi volas nome, aĉeti kaj atente tralegi 
la supre menciitan poemaron; ili renkontos 
poezion en la plej vera kaj plej nobla senco 
de I’ vorto. Sed ne ĉiu havas la emon kaj 
paciencon, tralegi tutan, sufiĉe ampleksan 
volumon da poemoj per unu fojo; tial mi 
atenligas precipe pri unu, kiu nepre kapablas, 
konverli de Saŭlo al Paŭlo eĉ la plej obslinan 
skeptikulon. ö i Iroviĝas sur paĝo 93 a sub 
la titolo „Patrino kaj tilo“ kaj ĝia komenciĝo 
lekslas jene:

Filo:
Patrin’, mi vidas sunon, sunon novan, 
pli radiriĉan, pli potencopovan, 
ol tiu fajra astro sur ĉielo.
Ĉi suno estas: la spirita helo.
En koroj havas ĝi fekundan lumon 
kaj al animoj ŝutas bonan lumon. 
je kis’ de tiu suno sur la tero 
naskiĝos nova gento de la Vero.

Lingvo estas komparebla al delikata muzik- 
ilo, kiun diletanto kapablas nur gratsonigi, 
dume la vera majstro sukeesas forlogi el ĝi 
la plej dolĉajn kaj plej ravajn melodiojn. Tia 
majstro kaj perfekte virtuozo je la senkom- 
para instrumento de nia lingvo estas Julio 
Baghi kaj tial nepre kompetente, por doni 
modelan ekzemplon, kiel bone Esperanto taüg- 
as por la poezio. Kun nekredebla lerteco 
li estras la formon kaj regas suverene pri 
ritmo kaj rimo, sed la ĉefatero estas, ke ĉiu 
lia versajo spiras profunde sentitan poezion, 
ĉerpitan el la vivo kaj el la propraj koro kaj 
animo. — Kun kia facileco li scipovas uzi 
ankaü la aliteracion, montru ĉi tiuj tri vers- 
linioj el alia poemo: . . .
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muyante murmuras misteraj muzikoj, 
fosfore ekfuimas Jen fajro suifura, 
jen bruas brilante la tondro terura . . .

Kompreniĝas per si mem, ke al la genia
muzofilo oni ne riproĉas kelkan licencon
poetikan. Franz Zwach, Wien.

Kekoineiidindaj firmoj.
Cafe =  kafejo: Graz.

„Post“, I. Häring, Neutorgasse.
Häckerei — bakejo: kor neu bürg.

Karl Luegmayer (E), Albrechtstraße 8.
Kie oni renkontas E.-istojn?

Graz.
Esp.-Verein für Steiermark, Geschäftsstelle 

(oficejo) Hadetzky8tr. 6 /III, Vereinsheim 
(kunvenejo) „Pastete-, Sporgasse 28, Do (ĵ) 
20-28  h.

Innsbruck.
Arbeiter-Esp.-Klub (Laborista klubo). Südtiroler 

Platz. Hotel Sonne, Do (Ĵ) 20—22 h.
Esperanto - Klub, Gasthof „Grüner Baum“, 

Museumstraße. Mi (me) 20—22 h.
Wien.

Katolika Unuiĝo Esperantista en Wien, I„ 
Freyung 6 (Pfarrkanzlei), Mi (me) 17 —19 h.

I. Wiener Esp.-Verein, I„ Schellinggasse 7, 
Schellingbof, Fr. (v) 19'30 h.

Aŭstria Pacifista Esp.-Societo, III., Hensler- 
gasse 3, Hochparterre; Fr (v), 19—21 h.

Esp.-Verein der städt. Angestellten Wiens, 
IV., Schäft'ergasse 3, ĉiutage 17 — 19 h.

„Konkordo“, V., Margaretenplatz 4 (Terrassen
cafe), Do (ĵ) 19 —22 h.

Esp. laboristaro kristana de Aŭstrio, VI., 
Gumpendorferstraße 39, Do (j); XII.. Tivoli
gasse 38, Mo (1); XV., Beingasse 22, Mi 
(me); XVI., Rückertgasse 9, F (v)jela 19a.

Viena Akademia Unuiĝo Esp., VII., Neubau
gasse 25, Cafe Elsahof, Mo (1) 19—22 h.

Esp.-Societo, „Danubio“, VII., Neubaugasse 25, 
Cafe Elsahof, Mo (1) 19—28 h.

Esp.-Bildungsverein „Supren“, VII., Kaiser
straße 121, Cafe, Fr (v) 18—21 h.

Esp.-societo „Fideleco“, Währinger Bürger
cafe, XVIII., Staudg. 1, Di (m) 16 —19 h.

Esperanto Bücherstelle d. Freien Esp. Arbeits
gemeinschaft. VII., Lerchenfelderstr. 28; 
Auskünfte (informoj): Täglich 18—19’30 h. 

Bohema Klubo Esperantista. XV., Turnerg. 9, 
I. et., Narodni dum, Mi (me) 20 h.
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Gegründet 1S63 Ternspredjer 38-5-40

%Niodemarenhaus
J l. JC erzm ansky

Wien VII.
Tflariafjitferstraß e 26 Stiftgasse 1 — 7

H
G rößte Thisw afjf:

Seidenstoffe, Samte, Woffstoffe 
Wasc^Stoffe, Zeppictfe, Vorgänge

II
S te ts  neue THoöeffe:

TCteider, JTTäntef für D a m e n  und 
Xinder, Wirkwaren, Wnsc/je

11 / /

Sämtfidfe flufput)- flrtiket
» i m  iii i ii r m  i t i 11111 u  i 111 i t r i i  t 11111111111 n  1111 • i n  11

Amateurphoiographen!
Apparate und Bedarfsartikel in bester 
Qualität, Ausarbeitung und Vergrößerun
gen, Kino- und Projektionsartikel liefert

Photohaus Friedl
VII., Neubaug. 60. Eig. Atelier für Por
träts u. Industrieaufnahmen. Tel. B 35-8-19

| W i e n 1 Ho t e l  E x c e l s i o r
H o t e l  de F r a n c e (iama Habsburg)

» 1
I., Schottenring Nr. 3 Ŝ I., Rotenturmstraße Nr. 24
Tel.-adr.: „F rance H otel“ \\ Tel.-adr.: „E xcelsior“ !

linuarangaj pensionejoj por familioj kun moderne komforto. Fluanta varma kaj malvarma
akvoj kaj ŝtata telefono en la ĉambroj. Apartamentoj kun banejo.

Lifto — remizo — restoracio — kafejo.
Posedanto: Jul. Herzog
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Verlag Paul Knepler (Wallishausser'sche Buchhandlung) Wien I.
Lichtensteg 1.

Soeben erschien die neue Bearbeitung von

Vollständiger Lehrgang der intern. Hilfssprache

' W £ m

von Ju l. ö l i i o k  und I>r*. E dm und S ö s
£1.—30. Tausend Preis S 170 (M 1—>
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Esperanto-Deutsche Sprach-Bibliothek von Dr. E. Pfeffer ausgewählte Esp.-
Lektüre f. Anfänger u. Kurse........................................................................S —•60

Bonseis, Ŝ o landro ...................................................................................................... ..... 1*50
Koudenhove Kalergi, Paneüropa Manifeste . ............................................................. „ —'60
Esperanto-Schlüssel......................................................................................................„ —-30
Esperantokarten (Wiener A n sich ten ).................................................................... „ —*20
Sämtl iche auf dem Gebiete der E speran to -L itera tu r erschienenen Bücher ste ts lagernd.

Katalog auf Wunsch gratis.

Esperanto-Lehr- und Wörterbücher
Casari Scheibenreiter, Esperanto-Lehr- u. Lesebuch f. 

öeterr. Hauptschulen u. f. d. unteren Klassen der 
Mittelschulen. — S t a a t l i c h  a p p r o b i e r t .
T eil I : U n terstu fe . 64 8 . K arton iert 8  2*50
T eil II :  O berstu fe in  V orbereitung- 

Degen. Arthur, Kleines Lehrbuch f. d. Selbst- u. Fern
unterricht. IC.—20. T au sen d . 48 S. Kart. 8  135  

Dletterle, Prof. Dr. Joh., Esperanto-Lehrbuoh f. höhere 
Schulen.
I. S p r a c h l e h r e .  1926. 44 S. K arton iert 8  1 5 0

II. U e b u n g B  S t o f f .  1026. 38 8 . K arton. 8  1*50 
Goldschmidt, Thora, BildotabuloJ por la instruado de

Esperanto. 36 b ildoj kun k ia r ig a n ta  tck sto , ek- 
zercoj. ek zem p loj kaj gravaj jüdonoj, prilabor- 
ita j de P rofesoro D -ro Joh. D ieuerle . 3. verb ess  
Autlatre. 1923. 104 8 . K arton iert 6.— , geh . 8.6*80  

Kreuz, Robert. Esperanto in Handel und Verkehr. A ll
tä g lich e  und k a u fm än n isch e  G esp räch e, k a u f
m än n isch er  B r ie fw ech se l, vn a ren lis te . H andels- 
W ö rterv erze ich n is . K urze S p rach leh re . 112 8 . 
K artoniert 8  3 ‘ —

Lippmann, Walter. Dr. Zamenhofs sprachliche Gut
achten. —- L in g v a j K espondoj — in d eu tsch er  
B earb eitu n g  m it E rgän zu n gen  u. E r läu teru n gen . 
1921. 70 8 . K artonirrt 8  f*55

Stark, Emil, Elementar-Lehrbuch d. Esperantosprache.
8. d u cb geseh en e  Autl. 1925. 104 8 . K art. 8 . 2 56 

Streldt, Georg, Esperanto-Lehrbuch für Volkisohulen.

A uf G ru n d lage der A n sch au u n g  und d es E r leb 
n isse s . In z w e i  T eilen  m i t  SO B ild ern . H erau sge
g eb en  von  Sprach lehrer O. Streidt unter M itw ir
kung V. Prof. Joh. Dittterle u. Lehrer Arthur Degen. 
T e i l  1: U n t e r s t u f e .  5 ., d u rch geseh en e Aufi.

1926. 52 8eiten. K artoniert. 8 i*ao
T e i l  I I :  O b e r s t u f e .  1922. 66 8. K art. 8 rfiO

Velten, Wilhelm, Elementar-Lehrbuch der Esperanto
sprache. 3., d u rch g eseh en e  A uflage. 19*22. 223 8 .
Geheftet 8  3 * 4 0

S ch lü sse l dazu m it au sfü h rlich em  a lp h ab etisch em  
S ach reg ister . 68 8 e iten . G eh eftet. 8  1*70

Wörterbücher:
Bennemann. P., Eiperanto-Handwörterbuch, I. T e il:  

E sp eran to -D eu tsch . 1923. 176 8 . G zlbd . S 6*80 
11. T e il:  D eu tsch  - E sp era n to . 1926. 480 8 .
G zlbd . 8  13.60.

Hlrts Eaperanto-Tasohenwörterbuch. Esperanto- 
Deutsch und Deutsch E speran to . F ü r den tä g 
lichen G ebrauch. 1925 120 8 . K art. S 2*—

Wüster, Eugen. Matohinentechnisches Esperanto-Wor
terbuch der Grundbegriffe E speranto-D eutsch und 
D eutsch-Esperanto. 1923. XIV.  89 8 . K art. 8  3.40

— Enzyklopädisches Wörterbuch, E sp eran to-D eu tsch . 
E rsch . in  7 T e ilen . T e il 1—III ( A - I )  j e  8  25*50 
T eil IV und fo lg en d e  in  V orb ereitu n g .

— Zamenhof Radikaro kun d erivajoj kaj fo n tin d ik o j.
84 pa&oj. B roŝur. 8  10 —

A usführlicher K atalog au f V erlangen kostenfrei.

Ferdinand Hirt & Sohn, Esp.-Abt.. Leipzig. Salomonstr. 15
Verlriebsslelle für Österreich und Ungarn:

Buchhandlung Rudolf Foltanek, Wien I., Ballgasse 6, II  (nächst dem Stephansplatz)

Posedanto, admimstranto, eldonanto kaj respondeca redaktoro Hugo Steiner, Bisamberg 248- 
Presejo: Gesellschafts-Buchdruckerei Brüder Hollinek. Wien III, Steingasse 26.


